Pozvánka
III. ročník Symposia sportovní medicíny
a dalších věd ve vrcholovém sportu
III. oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Po prvním a druhém oznámení si dovolujeme znovu upozornit na III. ročník Symposia
sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu, které se bude konat pod záštitou
Českého olympijského výboru od čtvrtka do soboty 2.4. – 4.4. 2015, opět v multifunkčním
centru v Dříteči nedaleko Kunětické Hory.
Informace pro účastníky je uveřejněna na stránkách Českého olympijského výboru
www.olympic.cz, Medicínského týmu české sportovní reprezentace, www.mtcsr.cz, Sportklinik,
www.sportklinik.cz, Centrum pohybové medicíny, www.cpmchodov.cz a Centra zdravotnického
zabezpečení sportovní reprezentace, www.czzsr.cz.
Vlastní časový program se nyní zpracovává a měl by Vám být odeslán v dalším
oznámení v začátku příštího týdne.
Pro eventuální konzultaci k přednáškám máte možnost kontaktovat MUDr.
Jaroslava Větvičku: jaroslav.vetvicka@uvn.cz, tel. 00420 777781026, včetně konzultace
k firemním přednáškám.
Vystavovatelé se mohou obracet na MUDr. Jiřího Neumanna, dr.neumann@tiscali.cz,
tel.00420 604935240.
Administrativní a technické zajištění, včetně ubytování, konzultujte s Ing. Adamem
Jelínkem, adam.jelinek@sportklinik.cz, tel. 00420 777851405.
Pokud pojedete na symposium poprvé, program a odborná sdělení z II. ročníku najdete
na stránkách www.olympic.cz:
http://www.olympic.cz/admin-test/article/1462
Symposium se bude zabývat nejen úzkou lékařskou problematikou, ale opět bude
zasahovat do příbuzných oblastí, které jsou nezbytné při zajišťování potřeb české sportovní
reprezentace. Program bude bohatý, zazní sdělení uznávaných specialistů i nových odborníků,
které se nám podařilo získat pro spolupráci s vrcholovým sportem. Opět uslyšíme přednášky
zahraničních hostů, např. z Polského olympijského výboru. Pro letošní ročník se organizátoři
dohodli s Českou společností tělovýchovného lékařství na lepším rozdělení termínů, kdy tradiční
Dny TVL se budou konat v podzimním termínu 2015, vedoucí představitelé ČSTL se připravují
vystoupit také s vlastními velmi zajímavými sděleními.

Tradičně bude otevřen prostor pro sdělení z tréninkové i soutěžní praxe, např. včetně unikátního
srovnání podmínek a požadavků na sportovce v podání naší bývalé reprezentantky a
medailistky ze Sarajeva 1984, Dr. Olgy Charvátové - Křížové a v neposlední řadě zazní
zajímavá sdělení v sekci tzv. firemních přednášek, které jsou směřovány na využití ve
vrcholovém sportu.
Komu je symposium určeno:
•
•
•
•
•
•

Lékařům, fyzioterapeutům a masérům působící ve vrcholovém sportu, zvláště
členům realizačních týmů a sportovních klubů
Trenérům a dalším spolupracujícím odborníkům.
Odborníkům z akademické sféry a servisních pracovišť působících ve vrcholovém
sportu
Studentům sportovních oborů a škol
Dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti
Sportovcům samotným

Informace pro pasivní účastníky je uveřejněna na stránkách Českého olympijského
výboru www.olympic.cz, Medicínského týmu české sportovní reprezentace, www.mtcsr.cz,
Sportklinik, www.sportklinik.cz, Centrum pohybové medicíny, www.cpmchodov.cz a Centra
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, www.czzsr.cz.
- sympozium bude zahájeno ve čtvrtek 2.4.2015, odborný program začne v cca. 13.00 hod,
ukončeno bude v sobotu 4.4.2015, cca v 13.30.
- první verzi programu sympozia zveřejníme na shora uvedených webových stránkách, popř. na
www.facebook.com/Sportklinik.cz do 17.3.2015
- v průběhu časů snídaní/obědů/večeří bude hotelová restaurace uzavřena pro lidi, kteří mají
jídla objednaná, tudíž doporučujeme dopředu nahlásit/objednat jídlo
- společenský večer ve čtvrtek i večerní program v pátek budou začínat shodně v 19.00 hod
- hlavním partnerem společenského večera bude cestovní kancelář FIROTOUR, která darovala
voucher na zájezd v hodnotě 20.000 Kč, jeho výherce bude vylosován během tomboly. Druhou
cenou bude Golfový relaxační pobyt pro dvě osoby v hodnotě přes 10 000 Kč.
- účast na společenském večeru, popř. odborném programu přislíbili špičkoví sportovci, jakým
jsou např. Barbora Špotáková, Tomáš Kraus, Martin Konečný a další.
- pokud máte zájem o příjezd o den dřív, popř. po skončení sympozia setrvat, neváhejte se
obrátit na ing. Jelínka, tel.: 777851405

- v pátek 3. 4. 2015 bude uspořádán hromadný výlet spojený se soukromou exkurzí na hrad
Kunětická hora, pro prvních 30 osob zdarma, doprava bude pochopitelně zajištěna. Váš zájem
prosím nahlaste opět ing. Jelínkovi.
- v rámci resortu máte možnost dalších volnočasových aktivit (manikúra, pedikúra, masáže nutné dopředu objednat), čt i pá bude otevřené saunové centrum, kde pro ubytované platí sleva
50% na jednotlivé vstupné, možno také zarezervovat privátní apartmány (sauna, pára, vířivka)
Hlavní pořadatelé:
Centrum pohybové medicíny
Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
Sportklinik
Medicínský tým české sportovní reprezentace

Pod záštitou Českého olympijského výboru. Ve spolupráci s Českou společností tělovýchovného
lékařství.
Za účasti vynikajících sportovců a předních trenérských osobností.

Za organizační výbor:

MUDr. Jaroslav Větvička
MUDr. Martin Matoulek

MUDr. Jiří Neumann
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